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Tvillingarna i TIVEDEN
Ofta är det mer intressant att prata med 80-åringar än 30-åringar. Med den
erfarenheten är det inte konstigt att Markus Jenemark intresserade sig för två
äldre enäggstvillingar som bor tillsammans i Tiveden. Under två år har han
följt dem med mellanformatare.
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Vid invigningen av ett bokantikvariat i Hjo såg Markus Jenemark de två
bröderna Arne och John som lever tillsammans. Han blev nyfiken och
tog mod till sig och ringde upp dem en tid senare.
– Jag hann inte berätta så mycket om mig och mina projektplaner
eftersom OS pågick. Bröderna är otroligt sportintresserade och bad
mig ringa några veckor senare när OS var över, berättar Markus.
När Markus väl kom hem till bröderna för första gången bjöd
bröderna på egentillverkat hallonte och hembakta kakor och det tog
inte lång tid innan han kom in i deras vardag.
– Jag får dokumentera deras vardagsbestyr, när de arbetar i trädgården eller kollar på finalen i TV-pucken med stor koncentration. De
gör sig inte alls till.
En gång var jag med när de kollade på Stockholm Open där Robin
Söderling var med. Under inbollningen ringde telefonen. John frågade

Jag får dokumentera deras
vardagsbestyr, när de arbetar i
trädgården eller kollar på finalen
i TV-pucken med stor koncentration.
Arne om han skulle svara. Tystnad … Sedan drog John ur jacket.
Markus har under några år fotograferat sin familj och omgivningarna runt Hjo med en gammal småbildskamera och negativ färgfilm
som han gör svartvita bilder från. Projektet med bröderna blev en nytändning liksom bytet av teknik.
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–  Det är kul med det kvadratiska formatet. Jag började med en
Yashicamat och är nu inne på den andre Rolleiflexen.
Kvadratiska bilder ger ett lugn som passar bilderna av de två bröderna som lever ett liv i harmoni.
Arne och John känner varandra totalt. De brukade fira sina semestrar ihop och när de blev pensionärer flyttade de ihop. Deras liv är

Jag har ingen farfar eller morfar
kvar i livet att prata med. Ofta kan
det vara mer intressant att prata
med en 80-åring än en 30-åring.
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enkelt. De har utedass och är vegetarianer sedan 40-talet.
Liksom Markus har bröderna en konstnärlig ådra. Den ene är poet
och har gett ut en diktbok. Den andre är bildkonstnär och har gett ut
en barnbok och byter ibland tavlor mot ved.
För Markus handlar projektet inte bara om två tvillingar som lever
ett annorlunda liv, det finns fler bottnar än så.
– Jag har ingen farfar eller morfar kvar i livet att prata med. Ofta
kan det vara mer intressant att prata med en 80-åring än en 30-åring.
Markus har dessutom en speciell koppling till trakten i Tiveden
där bröderna bor. Hans familj hade en sommarstuga i närheten under
många år. Och när den skulle säljas var bröderna spekulanter.
Här har vi också en koppling till Markus tidigare fotografi, som
vi uppmärksammat i nummer 7/2008, nämligen en omsorg om sin
hemtrakt som tar sig uttryck i de dokumentära bilderna med poetiska
toner. 

